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Rok 2018 je rokem, kdy vstoupí v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 
2016/679. Je zaměřeno na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Ruší se zároveň směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů. Nové nařízení se týká všech obcí svazku                                                                 
a nebude jednoduché především pro malé obce se na zajištění podmínek dodržování tohoto 
nařízení připravit. Obcím svazku, zapojených do projektu Projekt „Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb"                                      
(CSS) nabízí pomoc SMO ČR.                                                                  
                                                                                                                      Jiří Janus, předseda svazku 

 

 

 

 

 

Pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR by mohla pro obce zajistit CSS 

V pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Významně 

přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Mimo jiné zavede 

povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů.  

„Zejména malé obce, v nichž administrativní aparát často tvoří pouze neuvolněný starosta a asistentka na půl úvazku, mají velké obavy 

z toho, jak GDPR zvládnou. Už teď mají úředních papírů nad hlavu, že je za pracovním stolem přes ty hromady nebývá vidět! A teď jim 

přibude spousta dalších povinností v kontextu s ochranou osobních údajů. Je jich moc a splnit je bude náročné na čas i peníze,“ říká 

předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova Mgr. František Lukl, MPA dodává: „Proto Svaz v souvislosti s GDPR nabízí svým členům 

kompletní poradenský servis zdarma. Navíc jednu naprostou novinku: Centra společných služeb pro do projektu zapojené dobrovolné 

svazky obcí by mohla v budoucnu plnit funkci sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

SMO ČR vykročil na pomoc obcím s GDPR 

Jsme si také vědomi finanční náročnosti implementace GDPR a faktu, že se objevuje spousta populistických tvrzení od 

různých subjektů o tom, že Vás na GDPR připraví nejlépe a nejlevněji, říká dále předseda Lukl.   

V kontextu s tzv. GDPR Centra společných služeb obcím budou pomáhat s analýzou existujícího informačního prostředí, 

zajišťovat školení a další vzdělávací akce. Krok za krokem tak provádět samosprávy jednotlivými úkoly, které s ochranou 

osobních údajů souvisí. CSS jsou tedy pomyslným přítelem na telefonu, která podávají pomocnou ruku tam, kde je třeba 

a kde si o ni starostové sami řeknou. GDPR se týká všech orgánů veřejné moci. Kromě měst a obcí i všech mateřských, 

základních a středních škol. Evropské nařízení mimo jiné změní všechny vnitřní předpisy, které se týkají nakládání s osobními 

údaji. Obce tak musí znát potřebnou legislativou, upravit svá interní pravidla, provést analýzu získávání a zpracování 

osobních údajů, upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů, zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu 

osobních údajů atd.                                                             
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Jak se slaví Velikonoce. 

„Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, 

na Velký pátek se zemí nehýbej „ 

Velikonoce patří mezi jedny z našich 
nejkrásnějších svátků. Venku už vše 
krásně kvete, příroda oblékla jarní 
závoj a my se můžeme těšit z prvních 
kytiček. Velikonoce jsou ve všech 

křesťanských zemích především oslavou vzkříšení Ježíše Krista, ale 
znamenají  i příchod jara. 
Pokud chceme hledat původ a historii Velikonoc, musíme se vrátit 
až do doby pohanství, kdy se v tuto dobu přinášely oběti Matce 
Zemi. Maso se snědlo a kosti zahrabaly do země. Tento rituál měl 
ochránit hospodářství před blesky, zatímco na poli zakopaná 
vajíčka měla přivolat bohatou úroku bez větších pohrom. 
Škaredou středou končí půst a začínají přípravy na Velikonoce. Je 
to den, který připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek nebo 
též, že se Jidáš škaredil na Ježíše. V tento den bylo nutné, aby jídlo 
na talíři vpadalo ošklivě. Jestliže se hospodyně rozhodla usmažit 
bramboráky nebo placky, vždy je při obracení trochu potrhala nebo 
přeložila a tak vznikly trhance. 
Na Zelený čtvrtek se v chalupách vařilo vše, co bylo zelené. 
Kopřivy, petrželka, listy pampelišek, mladý špenát a jídla z mladé 
jarní zeleniny. Jako jeden ze symbolů se pekly Jidáše, což je do 
spirály stočený váleček z kynutého těsta, který symbolizuje provaz, 
na kterém se oběsil Jidáš, jenž podle biblického příběhu zapříčinil 
Kristovo zatčení a smrt. V tento den utichly zvony a odlétly do 
Říma, aby se znovu rozezněly až na Bílou sobou při zpěvu Gloria. 
Lidé se k bohoslužbách svolávali pomocí řehtaček, klapaček a vším, 
co dělalo rámus. Řehtačky a klapačky ještě stále nahrazují zvony, 
které naposledy zní při mši na Zelený čtvrtek a znovu se rozeznívají 
až na Bílou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou různé – malé do ruky, 
ale i velké, které se vozí na trakaři. Na mnoha místech je řehtání a 
klapání symbolickým vyháněním Jidáše a začíná tak, že na Zelený 
čtvrtek chlapci s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po mši 
z kostela a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se 
modlíme…“ 
Na Velký pátek se držel půst. V době půstu bývala zpravidla hustá 
polévka z toho, co dům dal. V tento den také lidé věřili, že voda 
v řece nebo v potoku má léčivou sílu, ale jen do chvíle, než se jí 
dotknou první paprsky slunce. Mytí za kuropění mělo děvčatům 
přinést nevídanou krásu. 
O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma. Tento den se neslaví mše 
svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti 
smíření. Název může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, 
kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužbyn(vigilii). Bílé 
roucho je znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem.Ke 
katolickým obřadům Bílé soboty dodnes patří Svěcení vody, nové 
křty dospělých a obnova křesťanského slibu věřících. Před vigilií se 
před kostely světil paškál - oheň, od kterého se zapalovala 
velikonoční svíce. Hospodyně předtím uhasily ohně doma a znovu 
je rozžhly až polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohořelých dřev se 
pak zhotovovaly křížky, které se nosily na pole, aby dobře rodilo. 
Někde se dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před požárem. 
Popelem z posvěceného ohně se posypávaly louky. 
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je pro křesťany 
nejdůležitějším svátkem roku. Je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 
V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. 

Koleda o velikonočním pondělí patří k dosud stále dodržovaným a 
oblíbeným velikonočním zvykům. Koledovat s pomlázkou domů se 
chodí k příbuzným nebo k dobrým známým, venku je ale možné 
pomlázkou vyšlehat každou dívku nebo ženu. Tradiční odměnou za 
koledu jsou vajíčka, zdobená podle krajových zvyků. Zdobení vajec 
mělo svoji tajnou mluvu barev i tvarů. Tradice zdobení vajec se 
stále obohacuje o nové způsoby, které umožňují nové techniky. 
Součástí koledy jsou mnohde i velikonoční perníčky, jejichž tvary 
symbolizují jarní období (beránci, ptáčci, holubičky, slepičky apod.) 
Především v jižních Čechách se pečou tzv. kynuťáčky - obřadní 
pečivo ve tvaru ptáčků, ježků, holubic, sluníček apod. 

Velikonoční hodování 

O Bílé sobotě po "Vzkříšení" začal v chalupách hodokvas. Hlavním 
pokrmem byla velikonoční nádivka. V tento den nesměl chybět na 
stole zlatavý mazanec. 
Nedělním Božím hodem Velikonočním svátky většinou vrcholily. 
Hospodyně se snažily pohostit každého, kdo zavítal na návštěvu. 
Připravovalo se maso všeho druhu, v největší míře kůzlečí, ale také 
skopové, jehněčí, králičí. Nikdy nesměl chybě pečený beránek.   
O Velikonočním pondělí převažovaly v kuchyni pokrmy z vajec. 
Vajíčko se považuje za symbol nového života a znovuzrození. 
Dělala se vejce plněná, smažená, dávala se do omáček, salátu, 
nebo k masu.  

Velikonoční receptář 

Velikonoční beránek 

1 hrnek hladké mouky 
1 hrnek polohrubé mouky 
1 hrnek cukru krupice 
1 hrnek mléka 
3 vejce 
1  prášek do pečiva 
1 sáček vanilkového cukru 
2 lžíce rumu 
Vše ve velké míse smícháme a vyšleháme v hladké těsto. Formu na 
beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou nebo jemnou 
strouhankou. Troubu rozehřejeme na 200 stupňů, do formy vlijeme 
těsto a pečeme asi tři čtvrtě hodiny. Poté opatrně vyklopíme, oči 
uděláme z rozinek, můžeme polít cukrovu nebo čokoládovou 
polevou nebo jen pocukrovat práškovým cukrem s vanilkou. 

Velikonoční nádivka (hlavička) 

400 g vařeného uzeného masa 
2 lžíce másla 
9 rohlíků 
6 vajec  
2 dcl mléka 
0,5 lžičky prášku do pečiva 
sůl, mletý černý pepř, strouhaný muškátový oříšek 
1, 5 lžíce drobně sekané zelené petrželky 
1 lžíce nakrájené pažitky 
hrst sekaných mladých kopřiv 
Starší rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem, ve kterém 
jsme rozšlehali vejce s muškátovým oříškem, špetkou soli a pepře. 
Po vsáknutí vymačkáme a přebytečné mléko slijeme. Vařené uzené 
maso nakrájíme na malé kostky a přidáme k rohlíkům. Do směsi 
přimícháme zelené byliny a prášek do pečiva. Promícháme a podle 
potřeby dosolíme. Rozetřeme do máslem vymazaného pekáče a 
pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů do zlatova. Můžeme ji 
jíst teplou, ale výborná je i za studena. 
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Víte, že 
obec Kalenice má historickou vazbu na Zruč n/Sázavou? 
Spojuje je rod Kaleniců z Kalenic, který pocházel z vesničky Kalenice, a vlastnil ji 
již ve 14.století. Prvním známým představitelem tohoto rodu byl Jaroslav z 
Kalenic, zmiňovaný v horažďovické knize roku 1374. Po husitských válkách, 
někdy kolem roku 1430 Hynek z Kalenic panství prodává a usazuje se ve 
Škvořeticích u Blatné. Kalenicové jsou zde pouze spoluvlastníky, ale roku 1462 
odkupuje Beneš z Kalenic druhou polovinu panství od Zdeňka ze Šternberka a 
Konopiště. Stává se tak pánem celého panství, které pak bylo touto rodovou 
linií drženo až do roku 1688. Rodový erb Kaleniců, na němž jsou v červeném 
štítě dva stříbrné buvolí rohy, se stal základem znaků obce Kalenice i města 

Zruče nad Sázavou. 
 
Znak rodu Kaleniců        Znak obce Kalenice       Znak města Zruč n/ S 

                                                                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Infocentrum pro seniory Strakonice 
                                   U Sv. Markéty 58, 386 01 Strakonice 
                                   tel.: +420 380 422 745, mob.: +420 720 043 670 
                                   e-mail: seniori@meks-st.cz (link sends e-mail) 

Nabízí: 
přehled akcí vhodných i pro seniory; 
pomoc při vyhledávání kontaktů na odborná pracoviště a instituce; 
přehled sportovního vyžití; 
možnosti výletů za poznáním; 
plán společenských akcí v domovech pro seniory; 
společenská místnost k různým setkáním. 

Akce vhodné i pro seniory 
Seniorské středy – kino Oko Strakonice  
Taneční odpoledne s písničkou  
info: Dům kultury http://www.meks-st.cz/ (link is external)) 
Šmidingerova knihovna Strakonice – pravidelný program (počítačové 
kurzy, besedy, tvořivé podvečery) http://www.knih-st.cz/ (link is 
external) 
STARZ Strakonice – plavání a bruslení pro seniory 
(http://www.starz.cz/ (link is external)) 
Sportovní hala TJ ČZ Strakonice – SPV – Po 14.30 hod. a Čt 14.00 hod. 
cvičení pro seniory Pravidelné cvičení nápravného komplexu na 
kluby a páteř – St 10.00 hod. a 18.00 hod. – cvičení probíhá v MC 
Beruška http://www.rcberuska.cz/ 

Okénko seniora  

 
Víte, že 
obec Kalenice se nachází v nadmořské výšce 513 m?  

Rozkládá se v předhůří Šumavy v bývalém historicky významném 
Prácheňském kraji v nepatrné vzdálenosti od řeky Otavy. 
První písemná zpráva o Kalenicích je v darovací listině knížete Břetislava I. 
datovaná 18. října 1045. Později se staly Kalenice sídlem vladyků a 
kolébkou rodu Kaleniců z Kalenic. Místu, kde se rozkládalo jejich sídlo, se 
nyní říká "Na Starosti". 
Z pamětihodností zde najdeme kapličku zasvěcenou sv. Františku z Assisi z 
roku 1832, Morový sloup z roku 1722, pomník padlým občanům v první 
světové válce a původně gotickou tvrz Hvížďalka. 

            

  

Víte, že 
mezi slavné osobnosti patří patří Oldřich Kalenička z Kalenic, který byl 
uznávaným spisovatelem staročeským? Je zařazen do Jungmannova 
Slovníku českých spisovatelů středověku.       

  
                  Víte, že 
                    Kalenice , figurují na seznamu obcí  Židovského                       
                      muzea v Praze jako "rodiště významné osoby"?   

                      V poměrně nemajetné židovské rodině se tu totiž 
21. července 1817 narodil pozdější významný průmyslník Ignaz Spiro, 
který se ihned po absolvování vyšší náboženské školy v Kolodějích nad 
Lužnicí začal věnovat podnikání. Od roku 1843 měl v nájmu papírnu v 
Červené Řečici, kterou později spolu se svým bratrem Jacobem koupil. 
Roku 1860 se Ignaz Spiro rozhodl osamostatnit. Červenořečickou papírnu 
přenechal svému bratrovi a začal s výrobou papíru v Českém Krumlově, 
kde koupil papírnu  od Theodora Pachnera (založena roku 1792) a později 
přikoupil ve Větřní u Českého Krumlova tzv. Pečkovský mlýn (německy 
Pötschmühle), který do roku 1883 přebudoval na papírnu, jejíž součástí 
byla i brusírna dřeva a celulózka. 
Za zmínku stojí, že ani po Spirově smrti, kdy podnik převzal jeho syn, 
neztratila jedna z nejvýznamnějších papíren v celém Rakousko-Uhersku na 
svém věhlasu, neboť v roce 1911 zde byl postaven v té době největší a 
nejmodernější stroj na výrobu novinového rotačního papíru, jehož nový 
typ, uvedený do provozu roku 1935, byl stále ještě největším ve střední 
Evropě. 
Ignaz Spiro byl mimo jiné též spoluzakladatelem Židovské náboženské 
obce v Českém Krumlově a jejím prvním předsedou. Zemřel 24. října 1894 
a na židovském hřbitově v Českém Krumlově má dodnes honosnou 
"velkoburžoazní" hrobku. 

 
              
 

 

 

 

Zajímavost z našich obcí 

Zruč nad Sázavou (od roku 1966 městem). 
První písemná zmínka o Zruči pochází z roku 1328, kdy byl jejím vlastníkem Heřman ze Zruče. Roku 1364 se stává pánem Zruče Ješek 
z Kolowrat. Kolowratům Zruč náležela až do roku 1433. Za jejich vlády tu byl postaven gotický hrad. Poté se zde střídali další majitelé až do 
roku 1553, kdy koupil Zruč od Jana Černčického z Kácova Jiřík z Kalenic. Za vlády Kaleniců Zruč vzkvétala a roku 1561 za vlády Ferdinanda 
Habsburského byla povýšena na městečko se všemi městskými výsadami. Snad právě při této příležitosti Jan starší z Kalenic povolil obci 
užívat jeho rodový erb, jenž se stal později základem současného městského znaku Zruče nad Sázavou. Kalenicové přestavěli gotický hrad 
ve Zruči na renesanční zámek. O své zručské panství přišli v roce 1623, kdy bylo Albrechtu Bavorovi z Kalenic za účast na stavovském povstání 
zkonfiskováno.  Zcela nová etapa vývoje města se pak začala psát po roce 1939, kdy přišla do Zruče firma Baťa ze Zlína a začala zde podnikat 
v obuvnické výrobě. Obuvnická výroba se zde udržela ještě dlouho i po znárodnění a Zruč nejvíce proslavila. Dětská obuv označena symbolem 
žirafy (absolutní nezávadnost obuvi) byla známa po celé Evropě i v některých státech v zámoří. 

 
 

mailto:seniori@meks-st.cz
http://www.meks-st.cz/category/objekt/dum-kultury
http://www.knih-st.cz/calendar
http://www.knih-st.cz/calendar
http://www.starz.cz/
http://www.rcberuska.cz/
http://kalenice.cz/slavni-rodaci-hrobka.php
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Centrum společných služeb Svazku obcí středního Pootaví (CSS DSO SOSP) je v provozu od 1. 7. 2016. 

Kancelář sídlí ve Strakonicích, Palackého nám. 1090 (budova Mze), 3. patro. Kontakt: sosp.st@seznam.cz  

Z ČINNOSTI CSS 
Projekty DSO: 

CSS zajistilo vyúčtování dvou projektů, realizovaných v roce 2017 svazkem obcí. Na rok 2018 připravilo další tři svazkové 

projekty. Jeden na doplnění technického zázemí svazku, které umožní udržování především obecní zeleně a vzhledu obcí (POV 

JčK, DT 7). Další dva projekty byly podány na MMR do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeden je zaměřen na 

prodloužení naučné stezky mezi obcemi Katovice a Horní Poříčí (DT 2), druhý je zaměřen na vzdělávání zastupitelů obcí s cílem 

zkvalitnit činnost veřejné správy, posílení administrativních schopností obcí, ale i na propagaci svazku a jeho členských obcí 

(DT 3). Projekty jsou v současném období ve fázi hodnocení, zda budou finančně podpořeny se dozvíme nejpozději do konce 

června 2018. V plánu centra je ještě příprava jednoho přeshraničního projektu v programu Cíl 3, Česká republika - Rakousko. 

  
Odborné poradenství: 

CSS se zaměřuje na odborné poradenství, přípravu a realizaci projektových záměrů svazku a členských obcí.  Na základě zájmu 

starostů se zabývá také přípravou strategií rozvoje obcí podle metodiky MMR a aktualizací a tvorbou vnitřních směrnic obcí.  

V současnosti pracovnice připravují  podklady pro analýzu k GDPR pro malé obce svazku. 

  
Rozvoj venkovské turistiky:  

Centrum se zapojilo do spolupráce s destinační společností Prácheňsko a Pošumaví a podílí se na přípravě propagačního 

materiálu OTAVA.  S přispěním grantu MMR připravilo propagační materiály pro čtyři členské obce svazku a uspořádalo 

seminář " Využití cestovního ruchu k posílení venkovské ekonomiky"  pro  zastupitele obcí a subjeky zainteresované v CR. 

   
Podpora rozvoje občanské společnosti na venkově: 

Pro občanskou společnost centrum nabízí bezplatné poradenství při zřizování neziskových organizací, jejich činnosti 

v členských obcích svazku a možností dotačních podpor. Sleduje tím zároveň vytvoření základny pro usnadnění komunitního 

plánování s občany v oblasti rozvoje území mikroregionu. 

   
Zvyšování odbornosti: 

Pracovnice CSS se účastnily školení a dalších odborných seminářů k GDPR, aby se CSS mohlo zapojit do zajišťování činnosti 

pověřence pro malé členské obce.  

 

 

 

 

 

 

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBCÍ DSO SOSP 

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně                                         

také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou  

aktivitou Svazu měst a obcí ČR (SMOCR). Svazek obcí středního Pootaví je do uvedeného 

projektu  od počátku zapojen. Zřídil pro potřeby uživatelů služeb CSS kancelář na dopravně 

dostupném místě. 

 

Pracovnice CSS budou proškoleny v prvním pololetí roku 2018 v seminářích SMO ČR v problematice střetu zájmů, vybraných 

praktických aspektech zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, činnosti orgánů obce a jejich kompetencí, 

průběhu jednání zastupitelstev a pořizování zápisů. 


